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ABSTRACT 

This thesis deals with the possibility treatment of gold-bearing materials using 

centrifugal forces of locations Kašperské Hory, Smolník, Pukanec and Divín. 

Introductory parts deal with gold and its forms occurrence, individual types of gold-

bearing materials and history of gold mining in the territory of the Czech. Are briefly 

characterized the possible ways of recovering gold from raw materials, the main emphasis is 

put on the methods of separation in a centrifugal field. A separate chapter deals with the 

characteristics of individual deposits, from which come the examined samples. 

Experimental part of thesis contains the results of laboratory experiments on the 

possibility of using centrifugal separation using a KNELSON KC-MD3 separator and 

CYCLOSIZER that simulated work hydrocyclones. Less attention has been paid to the 

application of the flotation separation in combination with centrifugal separation. 

Samples from sites Smolník, Pukanec and Divín were primarily investigated of the 

possibility of obtaining commercially useful concentrate, in an environmentally sound 

manner. 

Most attention was paid to the sample bearing Kašperské Hory, there was tested the 

effect of parameter changes on KNELSON separator to the process results. 

 

 

MOTIVACE 

Česká republika disponuje rozsáhlými bilančními i nebilančními zásobami 

zlatonosných rud. Bohuţel se zde jiţ více neţ dvacet let zlato netěţí. Je to způsobeno také tím, 

ţe většina veřejnosti má úpravu zlatonosných rud spojenou hlavně s hydrometalurgickými 

procesy (kyanid) a vnímá ji jako environmentálně nebezpečný proces. Jiţ jen z tohoto důvodu 

je velmi obtíţné o těţbě zlata na našem území byť jenom uvaţovat.  

Motivací pro výzkum provedený v rámci této práce byla touha po zjištění, zda proces 

rozdruţování zlatonosných rud v odstředivém poli lze pouţít pro konkrétní loţiska a zároveň 

dokázat, ţe úpravu zlatonosných surovin lze úspěšně provádět i bez chemikálií, 

environmentálně velmi šetrným způsobem. 

Cílem disertační práce je ověřit, zda gravitačním rozdruţováním v odstředivém poli 

lze u jednotlivých zlatonosných rud dosáhnout kvalitního koncentrátu. U vzorku z lokality 

Kašperské Hory je cílem maximalizace výtěţnosti tohoto procesu, ověření moţnosti pouţití 

hydrocyklonů pro výrobu koncentrátu s vysokým obsahem Au a posouzení vhodnějšího 

zapojení flotace v kombinaci s gravitačním rozdruţováním v odstředivém poli.  

Dalším cílem bylo také zvýšení účinnosti rozdruţovacího zařízení KNELSON KC-

MD3 zařazením nových konstrukčních prvků. 

Vznik práce byl podpořen projektem SGS č. SP2012/60. 
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1. Úvod  

V několika posledních letech probíhá ve veřejnosti (ať jiţ odborné nebo laické) 

intenzívní diskuse na téma intenzity a nezbytnosti těţby nerostných surovin. Nedílnými 

součástmi této diskuze jsou otázky budoucího zajištění surovinové soběstačnosti zemí 

Evropské unie, která je nezanedbatelnou podmínkou pro rozvoj lidské civilizace, stejně jako 

problémy, spojené s vlivem exploatace loţisek primárních surovin na biosféru a lidské zdraví.  

Je zřejmé, ţe jak v současnosti, tak v budoucnosti bude téměř kaţdá země více 

či méně závislá na dovozu nerostných surovin, přičemţ existují a vţdy budou existovat země 

surovinově chudé a bohaté.  Mezi země bohaté na přírodní zdroje patří především státy 

Afriky, latinské Ameriky a Asie, z dnešního pohledu obvykle označované jako rozvojové. Lze 

k nim ale také zařadit i některé země evropské. Převáţná většina těchto zemí však pod tlakem 

ekologických organizací přistoupila k podstatné redukci těţebního průmyslu a tím zvýšila 

svou závislost na dovozu nerostných surovin všech druhů. Pro pokrytí spotřeby nerostných 

surovin a zároveň omezení vlivu jejich těţby na ţivotní prostředí je nezbytné neustále 

zlepšovat technologie těţby, zpracování a vyuţití surovin, technologické postupy výroby.   

V České republice bylo po politických změnách v roce 1989 rudné hornictví 

(s výjimkou těţby uranu) zcela zlikvidováno. Mezi komodity, o kterých se vedou dlouholeté 

spory kvůli jejich případné nové těţbě na území bývalého Československa, patří zlato. 

 

2. Rozdružování v odstředivém poli 

Rozdruţování s vyuţitím odstředivých sil patří mezi nejúčinnější metody zpracování 

jemnozrnných surovin. Ze systematického hlediska jej můţeme zařadit do skupiny 

gravitačního rozdruţování, zaloţeného na vyuţití rozdílných hustot jednotlivých sloţek 

suroviny. Rozdruţování směsí zrn sloţených z malých částic je však při pouhém vyuţití 

gravitačních sil pomalé a málo účinné. Rychlost oddělení zrn s vyšší hustotou od zrn s 

hustotou menší je relativně malá a je negativně ovlivňována viskozitou rozdruţovacího 

prostředí. Získané produkty jsou pak znečištěny chybnými zrny, dochází ke ztrátě uţitkové 

sloţky a ke sníţení účinnosti rozdruţování. Tento problém lze uspokojivě řešit vyuţitím sil 

odstředivého pole.  Mezi zařízení, vyuţívající k oddělování jednotlivých sloţek suroviny 

spolupůsobení odstředivých sil, můţeme zařadit především hydrocyklony a rovněţ odstředivé 

pneumatické a hydraulické separátory (např. rozdruţovače typu KNELSON) [1]. 

2.1 Rozdružování na separátoru KNELSON (KC-MD3) 

Vývoj tohoto rozdruţovače byl iniciovaný potřebami rudného úpravnictví, konkrétně 

nízkou výtěţností při úpravě jemných zlatonosných loţisek.  Rozdruţovač se skládá 

z vertikálně obráceného perforovaného kuţele, z vnitřní strany osazeného horizontálními 

ţebry, který je připevněn k rotoru v nádobě, kam je přiváděna tlaková voda (obr. č. 2). Průtok 

vody i rychlost otáček jsou regulovatelné. U laboratorního přístroje KNELSON KC-MD3 na 

kterém byl prováděny experimenty, lze průtok vody nastavit v rozmezí od 0 – 15 litrů za 

minutu. Počet otáček můţe dosahovat od 0 do 2300 otáček za minutu (150ti násobek 

gravitačního zrychlení). Vsázka můţe být dávkována v suché sypké formě nebo ve formě 

rmutu. Je přiváděna do spodní částí rotujícího kuţele. Dovnitř kuţele je jeho perforovanou 

stěnou přiváděna tlaková voda. Tlak vody působí proti odstředivé síle v rotačním kuţelu, čímţ 
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vytváří fluidní vrstvu, ve které se udrţují specificky lehčí částice, které jsou vynášeny vzhůru 

a přepadem odchází do odpadu (obr. č. 3). Specificky těţší částice mají díky odstředivé síle 

dostatečně velkou kinetickou energii na to, aby prošla fluidní vrstvou, a shromaţďují se 

v koncentračních celách mezi horizontálními ţebry kuţelu. Lehké částice ve fluidní vrstvě 

jsou postupně nahrazovány specificky těţšími, dokud se nevytvoří vrstva z nejtěţších částic. 

Rozdruţovací proces je diskontinuální. Po skončení cyklu se kuţel vyjme a koncentrát se 

vypláchne proudem vody a podrobí se potřebným analýzám. [1] 

 

 

Obrázek 1 Laboratorní rozdružovač KNELSON, koncentrační kužel (foto autor) 

 

 

Fyzikální síly ovlivňující proces 

Kdyţ částice vstoupí do rozdruţovacího kuţelu, jsou suspendovány ve vodě 

a přecházejí do krouţivého pohybu. Kuţel se otáčí úhlovou rychlostí ω (rad.s
-1

), obsah  kuţelu 

(voda a pevné částice) rotuje ve stejném směru. Pohyb částic po kruhové dráze obstarává 

odstředivá síla, která je dána vztahem (1). 

 

Fc = m .  r . ω
2                  

(1) 

kde m je hmotnost částice r je poloměr trajektorie. [2]  

 

Pevné částice jsou těţší neţ voda a pohybují se směrem k obvodu kuţele, kde se 

střetnou s proudící vodou, která vstupuje do kuţele skrz otvory v jeho obvodu. Fluidní voda 

na částice působí vztlakovou silou Fd, která je dána vztahem (2). 

 

Fd = Cd . A . 0,5ρf  . Vf
2                                          

(2) 

 

kde ρf  je hustota kapaliny, Vf  je  rychlost proudění vzhledem k pevné částici, 

A je průřez pevné částice a Cd  je součinitel odporu prostředí. Pokud je působení odstředivé 
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síly větší neţ působení síly vztlakové, částice přiváděné do rozdruţovacího kuţele mají 

tendenci putovat k vnějšímu plášti kuţele a usazovat se v jeho koncentračních celách. [2] 

Koncentrátory KNELSON pracující s odstředivým zrychlením se vyrábějí v různých 

provedeních s různou kapacitou zpracovávané suroviny. Největší zařízení KNELSON dokáţe 

zpracovat aţ 165 tun materiálu za hodinu s výnosem koncentrátu cca 200 kg. (dva cykly po 30 

minutách). Vyprázdnění koncentračního kuţele trvá 1 – 3 minuty. 

 

2.2 Třídicí a rozdružovací zařízení CYCLOSIZER 

Je zařízení primárně určené pro třídění jemnozrnných materiálů. Funguje na stejném 

principu jako hydrocyklon, proto na něm lze testovat vhodnost pouţití hydrocyklonů pro 

konkrétní materiál. Skládá se z konzolové skříně, na jejíţ čelní straně je umístěno pět 

vzájemně propojených hydrocyklonů, zásobník pro vzorek, rotametr, tlakoměr, teploměr a 

elektrický řídicí panel. Ve spodní vnitřní části skříně je umístěno čerpadlo a nádrţ na vodu. 

Ovládání a průběh klasifikace se řídí pomocí kontrolního ventilu a horních ventilů u kaţdého 

hydrocyklonu. 

Hydrocyklony jsou namontovány v obrácené poloze tak, ţe jejich výtoková tryska 

směřuje vzhůru, přičemţ přepadová tryska kaţdého hydrocyklonu je spojena přívodní tryskou 

hydrocyklonu následujícího. Přepadová tryska posledního hydrocyklonu je zaústěna do 

odpadního potrubí. Výtoková tryska kaţdého hydrocyklonu je opatřena malou válcovitou 

komorou s výpustním ventilem. Tento ventil je během testu uzavřen a komora slouţí jako 

zásobník hrubého produktu (výtoku) hydrocyklonu. Zásobník vzorku je opatřen ventilem pro 

kontrolu průtoku vody ze zásobní nádrţe do sestavy hydrocyklonů. Průtok je sledován 

rotametrem. 

 

Obrázek 2 Zařízení CYCLOSIZER v provozu (foto autor) 

 

Pro stanovení granulometrického sloţení je vzorek známé hmotnosti smíchán s vodou 

a umístěn do zásobníku vzorku. Poté je ventil vzorkovnice uzavřen, vzorkovnice je naplněna 

vodou a postupným otevíráním ventilu na maximální průtok je zahájeno proplachování 

vzorku. Jakmile je celý objem převeden do systému (5 minut), je průtok suspenze stabilizován 

pomocí kontrolního ventilu na poţadovanou hodnotu a zahájena vlastní separace. Částice 

menší neţ je dělící velikost zrna hydrocyklonu přechází postupně k jeho přepadové trysce a 
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postupují do navazujícího hydrocyklonu. Jemný produkt posledního hydrocyklonu je odváděn 

do odpadu. Částice větší neţ je příslušná dělící velikost zrna se shromaţďují v komoře 

hydrocyklonu u výtokové (horní) trysky. Po uplynutí stanoveného času je průtok vody opět 

maximalizován a otevřením výpustního ventilu výtokové trysky jsou hrubé produkty 

hydrocyklonů převedeny do sběrných nádob. Získané vzorky jsou filtrovány, vysušeny a 

váţeny, popř. podrobeny dalším analýzám. Hmotnost jemného produktu z posledního cyklonu 

je určena z rozdílů hmotnosti vzorku před a po separaci. Efektivní dělící velikost zrna 

jednotlivých hydrocyklonů je přepočtena ze specifikovaných mezních velikostí a korekčních 

faktorů pro skutečné hodnoty provozních proměnných. [3] 

3. Experimentální část 

3.1 Výroba a testování rozdružovacích kuželů  

Základním zařízením, vyuţívaným při experimentální práci v rámci disertačního 

projektu byl rozdruţovač KNELSON KC-MD3. Toto zařízení je vybaveno pouze jedním 

rozdruţovacím kuţelem. Pro zlepšení účinnosti tohoto rozdruţovače a rozšíření jeho 

aplikačních moţností byly v rámci projektu SGS č. SP2012/60  autorem práce navrţeny 

a vyrobeny další koncentrační kuţely, které jsou svými parametry odlišné od kuţelu 

standardního, dodávaného výrobcem.  

Aby byly kuţely pro zařízení KNELSON pouţitelné, musely být vnější rozměry 

kuţelů zachovány. Při navrhování se řešilo vnitřní uspořádání koncentračních cel kuţelů 

a průměr otvorů na stěnách kuţelů, kudy proudí procesní voda. Rozdruţovací kuţel dodávaný 

výrobcem má pět koncentračních cel, bylo rozhodnuto, ţe nově vyrobené kuţely budou mít 

čtyři a šest koncentračních cel. Po přesném přeměření všech vnějších i vnitřních rozměrů 

standardního kuţelu, byly vyprojektovány dva nové kuţely, jeden se čtyřmi koncentračními 

celami a druhý se šesti koncentračními celami. Vnitřní uspořádání koncentračních cel bylo 

zvoleno rovnoměrně, tzn. ţe vzdálenost mezi jednotlivými vnitřními ţebry kuţelů je stejná. 

Byl také upraven průměr otvorů na stěnách kuţelů, kdy místo 0,7 mm u standardního kuţelu 

byl zvolen průměr 0,8 mm. Po vypracování technických výkresů byly kuţely vyrobeny. 

Kuţely byly vysoustruţeny z materiálu polyamid. Po vysoustruţení kuţelů byly na dělícím 

zařízení pod úhlem 45° vyvrtány otvory na stěnách kuţelů. 

Metodika prací  

Pro ověření účinnosti jednotlivých kuţelů byla realizována řada experimentálních 

prací, přičemţ byly pouţívány materiály různé provenience, různé zrnitosti a sledován vliv 

nastavení pracovních charakteristik samotného separátoru. V rámci této části prací byly 

zpracovávány vzorky zlatonosných surovin z lokality Pukanec a Kašperské Hory. U obou 

vzorků byla aplikována vsázka se zrnitostí menší neţ 0,8 mm. Rozdruţovací proces probíhal 

za stejných podmínek se stejně velkou vsázkou, měnily se pouze koncentrační kuţely. U 

vzorku z lokality Pukanec byla kaţdá jednotlivá vsázka 10 kg, u vzorku z Kašperských Hor 

pak 7 kg. Průtok procesní vody byl 3,5 l.min
-1

, odstředivé zrychlení 60 g, dávkování vsázky 

0,25 kg.min
-1

. 
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Graf 1 Srovnání výtěžnosti Au při použití jednotlivých kuželů 

 

Výsledky a diskuse 

Výsledky testování různých rozdruţovacích kuţelů na vzorcích z lokality Kašperské 

Hory a Pukanec jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9. Vybrané experimenty potvrzují to, co 

ukázaly všechny obdobné testy. Nejlepších výsledků bylo dosahováno vţdy s kuţelem se šesti 

koncentračními celami. Počet koncentračních cel však není jediným parametrem, který 

ovlivňuje účinnost kuţelů. Kuţel se čtyřmi koncentračními celami totiţ také vţdy dosahoval 

lepších výsledků neţ kuţel původní. Jediným odlišným parametrem kuţelů, kromě počtu 

koncentračních cel, byl průměr děr na stěně pláště, kterými proudí procesní voda. U nově 

vyrobených kuţelů je velikost děr o 0,1 mm větší, to je také zřejmě příčina, která zapříčiňuje, 

ţe nově vyrobené kuţely dosahují lepších výsledků neţ kuţel původní.  

 

3.2 Vzorek z lokality Smolník   

Vzorek z lokality Smolník byl další rudou, na které byla testována moţnost vyuţití 

odstředivých sil pro získání Au koncentrátu.  

Jedná se velmi chudý vzorek s kovnatostí zlata do 0,4 ppm. Vzorek byl testován na 

laboratorním zařízení KNELSON v různých reţimech. Nejprve byly testovány vzorky o 

hmotnosti 10 a 5 kg se zrnitostí pod 0,8 mm. Takto připravené vsázky byly podrobeny 

rozdruţovacímu cyklu na KC MD3. Průtok procesní vody byl 3,5 dm
3
.min

-1
, odstředivé 

zrychlení 60 g, rychlost podávání vsázky 0,25 kg.min
-1

. Dosaţené výsledky experimentů byly 

velmi negativní.  Rozdruţovací proces byl zcela neúčinný, nedošlo k ţádnému obohacení 

koncentrátu. Parametr, který mohl negativně ovlivňovat rozdruţovací proces, mohla být 

zrnitost aplikovaného vzorku. Proto byly připraveny další tři vsázky se zrnitostí 90 % < 71 

µm, které byly aplikovány při různém odstředivém zrychlení. Hmotnost jedné vsázky byla 

800 g, průtok procesní vody 3 dm
3
.min

-1
, odstředivé zrychlení 60, 90 a 120 g.  
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Závěr 

I kdyţ koncentrátor KNELSON vykazuje nejlepší výsledky právě při úpravě rud 

s nízkým obsahem Au, v případě vzorku ze Smolníku se ukázal jako naprosto neúčinný. 

I kdyţ byla provedena řada experimentů s různým nastavením, různou zrnitostí i různou 

velikostí vsázky, nepodařilo se dosáhnout ţádného obohacení koncentrátu. Výsledky těchto 

experimentů naznačují, ţe zlato se v tomto vzorku nachází ve formě velmi jemné impregnace 

takových rozměrů, které nelze na tomto koncentrátoru rozdruţovat. 

3.3 Vzorek z lokality Divín 

Materiál a metody 

U tohoto vzorku byla zkoumána moţnost získání koncentrátu s vysokým stupněm 

obohacení Au při přijatelné výtěţnosti s nízkými náklady na zdrobňovací proces. 

Přes 100 kilogramů vzorku bylo při teplotě 105 °C vysušeno do konstantní hmotnosti 

a roztříděno na sítech s okatostí 2,5 mm a 0,8 mm. Jednotlivé produkty (zrnitostní třídy) pak 

byly zpracovány odděleně.  Nadsítné ze síta 2,5 mm bylo drceno v čelisťovém drtiči a znova 

tříděno. Nadsítné ze síta 0,8 mm bylo mleto v kulovém mlýně a také znovu tříděno. Celý 

proces byl opakován do té doby, neţ všechna zrna vzorku nepřešla do podsítného na sítě 0,8 

mm.  

V rámci experimentu (rozdruţování na separátoru KNELSON) bylo celkem 

provedeno 8 rozdruţovacích cyklů při dvou variabilních nastaveních provozních parametrů 

rozdruţovače. První čtyři cykly proběhly při nastavení průtoku vody 3,5 dm
3
. min

-1
 

a odstředivém zrychlení 60 g.  Další čtyři potom při průtoku vody 2,9 dm
3
.min

-1
 

a odstředivém zrychlení 120 g. Při kaţdém cyklu bylo aplikováno 10 kg vsázky. Rychlost 

podání vsázky byla 0,25 kg.min
-1

 . Z kaţdého rozdruţovacího cyklu byl získán koncentrát a 

odpad. Koncentráty i odpady získané z cyklů při stejném nastavení byly smíchány a pomocí 

kvartace byly odebrány vzorky pro analýzy.  Všechny vzorky určené pro analýzu byly ještě 

pomlety ve vibračním mlýně na analytickou jemnost. Analýzy byly provedeny metodou AAS 

v certifikované laboratoři ALS Minerals v Rumunsku. 

Výsledky a diskuze  

Jediným krokem na rozdruţovači Knelson dosaţeno u vsázky se zrnitostí < 0,8 mm a 

obsahem zlata cca 1 ppm koncentrátu s obsahem 87,9 ppm Au, s výtěţností Au 40,65 % a 

stupněm koncentrace 60. 

Pokud by zrnitost vsázky byla ještě niţší, lze předpokládat, ţe dosaţené výsledky by 

byly zřejmě ještě mnohem lepší. I tak se podařilo s ohledem na nízké náklady mlecího 

okruhu, získat koncentrát, který by svým obsahem Au byl vhodný pro další zpracování. 

Jako vhodnější se ukázalo nastavení s odstředivým zrychlením 60 g a průtokem 

procesní vody 3,5 dm
3
.min

-1
 , při němţ byla výtěţnost Au o 4 % vyšší. 
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3.4 Vzorek z lokality Pukanec 

Materiál a metody 

U tohoto vzorku bylo zkoumáno moţné pouţití rozdruţovače KNELSON pro získání 

koncentrátu s vysokou kovnatostí, vliv drcení a mletí na rozdruţovací proces, moţné zvýšení 

výtěţnosti rozdruţováním odpadu z předešlých cyklů a zvýšení výtěţnosti Au domíláním 

odpadu na jemnější zrnitost.  

 

Ověření vlivu drcení a mletí na rozdružovací proces 

Předmětem této zkoušky bylo zjistit, zda způsob zdrobňování ovlivňuje rozdruţovací 

proces. Jak je naznačeno na obrázku č. 14, byly připraveny dvě různé vsázky ze stejného 

vzorku. Nejprve byl vzorek drcen na čelisťovém drtiči a následně tříděn na vibračních sítech 

s okatostí 2,5 mm a 0,8 mm. Podsítné, které přímo propadlo na sítě 0,8 mm bylo připraveno 

jako vzorek označený „vsázka z čelisťového drtiče“. Zrnitostní třída 0,8 – 2,5 mm byla mleta 

v kulovém mlýně a následně samostatně tříděna na sítě 0,8 mm, propad z tohoto síta byl 

připraven jako vzorek označený „vsázka z kulového mlýna“. 

Za stejných podmínek bylo aplikováno stejné mnoţství vsázky jak z čelisťového 

drtiče, tak z kulového mlýna. Celkem bylo aplikováno 30 kg vzorku ze mlýna a 30 kg vzorku 

z drtiče, přičemţ jednotlivé rozdruţovací cykly byly provedeny se vsázkou o hmotnosti 10 kg. 

Rozdruţovač byl nastaven na odstředivé zrychlení 60g, průtok vody 3,5 dm
3
.min

-1
 a 

dávkování vsázky bylo 0,25 kg.min
-1

. Příslušné koncentráty a odpady byly smíchány a 

pomocí kvartace byly odebrány analytické vzorky.  

Kontrolní rozdružování odpadů na rozdružovači KNELSON 

Provedené experimenty měly za cíl ověřit moţnost zvýšení výtěţnosti a účinnosti 

separačního procesu zařazením kontrolní separace odpadu z prvního rozdruţovacího cyklu. 

Kontrolní operace byly provedeny za stejných provozních podmínek jako operace základní. 

Byly získány koncentráty a odpady, ze kterých byly pomocí kvartace odebrány vzorky pro 

analýzu na obsah Au.  

Možnost zvýšení výtěžnosti Au zdrobňováním odpadu 

Cílem experimentu bylo ověření vlivu dodatečného zdrobnění (mletí) odpadu 

po odstředivém rozdruţování na průběh celého separačního procesu. U vzorku z drtiče byl 

z odpadu po kontrolní separaci odebrán vzorek, ze kterého byla mletím v kulovém mlýně 

připravena vsázka o hmotnosti 9,856 kg (10 kg - primární koncentrát - koncentrát z odpadu), 

zrnitosti 90 % pod 0,15 mm. Takto připravená vsázka byla za stejných podmínek jako u 

kontrolního rozdruţování (průtok vody 3,5 dm
3
.min

-1
, odstředivé zrychlení 60 g, dávkování 

vsázky 0,25 kg.min
-1

) podrobena odstředivé separaci.  

Výsledky a diskuze 

Dosaţené výsledky ukazují, ţe mletí v kulových mlýnech můţe negativně ovlivňovat 

rozdruţovací proces na koncentrátoru KNELSON. I kdyţ se v tomto případě nejednalo o ultra 

jemné mletí je vidět, ţe způsob zdrobňování můţe mít na rozdruţovací proces vliv. U vzorku 

z drtiče bylo dosaţeno o 4,32 % vyšší výtěţnosti Au a o 27 % vyšší kovnatosti Au neţ u 

vzorku ze mlýna, přičemţ vsázky měly stejný obsah zlata na vstupu. Způsobeno to mohlo být 

tím, ţe při mletí v kulových nebo tyčových mlýnech můţe docházet k tomu, ţe volné částečky 

zlata jsou roztepány (zvětšují svůj povrch). Důsledkem toho je, ţe vztlaková síla působící v 
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rozdruţovacím kuţelu překoná sílu odstředivou. Částice, které by se za normálních okolností 

usadily v koncentrační cele kuţelu, se díky svému zvětšenému povrchu a působení vztlakové 

síly na něj dostávají do vznosu a odchází přepadem do odpadu; to pak negativně ovlivňuje 

rozdruţovací proces. 

Při kontrolní separaci odpadu se ukázalo, ţe tímto postupem nelze nijak výrazně zvýšit 

účinnost procesu. Zařazením kontrolního rozdruţování bylo dosaţeno pouze drobné zvýšení 

výtěţnosti při získání koncentrátu s nízkou kovnatostí. Tyto výsledky poukazují na to, ţe 

rozdruţovač Knelson zachytí téměř všechny moţné zájmové částice jiţ v prvním cyklu a do 

odpadu přechází drtivá většina materiálu, který není schopen rozdruţovač ani při opětovné 

aplikaci s větší účinností rozdruţit. Kontrolní separace odpadu by mohla přinést lepší 

výsledky v případě, kdyţ by byl objem vsázky přiváděné do rozdruţovače příliš velký. Jelikoţ 

je rozdruţovací proces diskontinuální, je hmotnost koncentrátu limitovaná objemem 

koncentračního kuţelu. V případě, ţe by byla vsázka příliš velká, kuţel by byl zcela zaplněn a 

nemohl by jiţ zachytávat jednotlivá zrna, která by za optimálních podmínek do 

koncentračních cel přešla dle teorie procesu. Tento problém by se však řešil lépe optimalizací 

vsázky neţli opětovným rozdruţováním odpadu. Velikost vsázky je u tohoto procesu velmi 

důleţitá a nízké kovnatosti Au v koncentrátech získaných z odpadů ukazují, ţe velikost 

vsázky pouţité při experimentech se dá označit jako optimální. Bez povšimnutí ani není fakt, 

ţe při opakované aplikaci odpadu bylo opět dosaţeno lepších výsledků u vzorku z drtiče neţ u 

vzorku ze mlýna. 

Domíláním odpadu s následnou separací v odstředivém poli bylo dosaţeno bohatého 

koncentrátu a došlo také ke zdvojnásobení celkové výtěţnosti. Dosaţené výsledky ukazují, ţe 

zrnitost má na rozdruţovací proces zásadní vliv.  

3.5 Vzorek z lokality Kašperské Hory 

Zlatonosná surovina z lokality Kašperské Hory představuje objemově a zřejmě 

i významem nejdůleţitější materiál, který byl v rámci disertační práce sledován. S vyuţitím 

této suroviny byly podrobně zkoumány všechny parametry ovlivňující rozdruţovací proces na 

odstředivém separátoru KNELSON; bylo ověřováno moţné pouţití hydrocyklonu (jako 

dalšího zařízení vyuţívajícího odstředivou sílu) pro úpravu zlatonosných rud a nad rámec 

původních cílů práce také moţnost flotační úpravy rudy v kombinaci s odstředivým 

rozdruţováním.  

Materiál a metody 

Vzorky zlatonosné suroviny ve formě kusového materiálu o hmotnosti cca 700 kg byly 

autorem práce odebrány v rámci řešení projektu SGS č. SP2012/60 přímo v průzkumné 

oblasti Kašperských Hor. Představovaly zbytky po geologickém průzkumu loţiska. Odebrané 

vzorky byly zdrobňovacími operacemi upraveny a následně homogenizovány kvartací.   

K úpravě zrnitostního sloţení bylo pouţito dvojstupňové technologie drcení a mletí. 

První stupeň zdrobňování byl realizován na jednovzpěrném čelisťovém drtiči fy. FRITSCH. 

Nadrcený materiál byl následně mlet pomocí kulového mlýna s porcelánovými koulemi typu 

MK Labor fy. LAC. Třídění probíhalo na mechanickém sítovém třídiči.  

3.5.1 Vliv zrnitosti na rozdružovací proces na zařízení KNELSON 

Cílem experimentu bylo ověření vlivu různé zrnitosti vstupního materiálu na výsledky 

separace v odstředivém separátoru. Pokusy probíhaly s kuţelem se šesti koncentračními 
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celami, který se při předchozích experimentech ukázal jako nejúčinnější. Byly připraveny 

čtyři vsázky různé zrnitosti (0,8 - 0,4 mm; 0,4 - 0,18 mm; 0,18 - 0,056 mm; < 0,056 mm), 

kaţdá o hmotnosti 2,5 kg. Kaţdá zrnitostní třída byla za stejných podmínek podrobena 

rozdruţovacímu procesu. Průtok procesní vody byl 3,2 dm
3
.min

-1
, velikost odstředivého 

zrychlení 75 g a rychlost dávkování 0,25 kg.min
-1

. Pro zjištění, zda je moţno zařazením 

kontrolního rozdruţování dosáhnout zvýšení výtěţností u jednotlivých zrnitostních tříd, byly 

odpady z jednotlivých cyklů za stejných podmínek znovu podrobeny rozdruţovacímu 

procesu.  

 

 

Graf 2 Výtěžnost Au koncentrátu při různých zrnitostech 

 

 

Diskuze dosažených výsledků 

Experimenty ukázaly, ţe zrnitost a s tím související stupeň otevření zrna (stupeň uvolnění Au 

částic od matečné horniny) má zásadní vliv na rozdruţovací proces. Jelikoţ zkoumaný 

materiál obsahuje převáţně částice zlata do velikosti 60 µm, je téměř vyloučeno, aby se 

v zrnitostních třídách 0,8 - 0,4mm a 0,4 - 0,18 mm nacházely volné částice zlata těchto 

rozměrů. Můţou se zde vyskytovat jedině ve formě srostlic s křemenem nebo oligoklasy. 

Kdyţ se podíváme na specifickou hmotnost těchto minerálů, která je kolem 2,6 g.cm
-3

 a 

vezmeme v potaz, v jakém hmotnostním podílu by mohla být kombinace takto jemnozrnného 

zlata a těchto minerálů v příslušných zrnitostních třídách, zjistíme, ţe specifická hmotnost 

takových srostlic by byla jen nepatrně vyšší, neţ je specifická hmotnost stejně velkých zrn, 

které zlato neobsahují. Proto také nelze účinně rozdruţovat materiál této zrnitosti na 

rozdruţovači Knelson. V zrnitostní třídě 0,18 - 0,056 mm je z tohoto hlediska situace uţ 

mnohem lepší a lze také pozorovat značně lepší výsledky  rozdruţovacího procesu. U 

zrnitostní třídy < 0,056 mm jsou pak splněny všechny podmínky pro úspěšný rozdruţovací 

proces na rozdruţovači Knelson a dosaţené výsledky jsou tak mnohem vyšší neţ u jiných 

zrnitostních tříd. Výtěţnost Au do koncentrátu 82,59 % s kovnatostí Au 536,9 ppm (dosaţená 

pouze základním rozdruţováním) představuje výsledek, který je srovnatelný s výsledky 

flotace a čistotou koncentrátu je snad ještě převyšuje. Zařazením kontrolní separace odpadů se 

podařilo dosáhnout nepatrného zvýšení celkové výtěţnosti.  
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3.5.2 Optimalizace odstředivého zrychlení na zařízení KNELSON 

Předchozí experimenty ukázaly, ţe čím je zrnitost vsázky jemnější, tím lepší jsou i 

výsledky rozdruţovacího procesu. V předpokládaném provozu úpravny pro rudu 

z Kašperských Hor bylo předpokládáno, ţe rozdruţovač KNELSON by nebyl jediným 

stupněm úpravy. Teoreticky se počítalo s kombinací odstředivého rozdruţování a flotace. 

Zrnitost < 0,056 mm, která vykazovalo při testech nejlepší výsledky, by byla pro flotaci 

nevhodná. Navíc by příprava takto jemné vsázky byla technicky velmi náročná a extrémně 

drahá. Proto byla pro optimalizaci nastavitelných parametrů na rozdruţovači KNELSON 

zvolena běţná flotační zrnitost pro rudy a to 90 % < 0,071 mm. 

Pro optimalizaci odstředivého zrychlení byly připraveny čtyři vzorky, kaţdý o 

hmotnosti 1 kg. Takto připravené vzorky pak byly podrobeny rozdruţování v odstředivém 

poli při proměnném odstředivém zrychlení (30 g, 60 g, 90 g, 120 g). Schéma provedených 

prací znázorňuje obrázek 16. Průtok procesní vody byl vţdy 3 dm
3
.min

-1
 a rychlost dávkování 

byla 0,25 kg.min
-1

.  

 

 

 

 

Graf 3 Výtěžnost Au v závislosti na odstředivém zrychlení 

 

 

Diskuze dosažených výsledků 

Z dosaţených výsledků lze vypozorovat, ţe se zvětšujícím se odstředivým zrychlením 

narůstá i výnos koncentrátu, přičemţ kvalita koncentrátu je aţ na nastavení s 90 g 

odstředivého zrychlení téměř stejná. Je to způsobeno tím, ţe vlivem většího odstředivého 

zrychlení jsou síly působící i na částice menších rozměrů a niţší hustoty dostatečné k tomu, 

aby překonaly vztlakové síly, vyvolané působením fluidizační vody. Tyto částice se tak 

mohou rovněţ usazovat v koncentračních celách kuţelu. Nastavení s 90 g odstředivého 

zrychlení pak představuje pro dané podmínky nejlepší variantu k dosaţení největší výtěţnosti 

s nejvyšší kvalitou koncentrátu. 
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3.5.3 Optimalizace průtoku procesní vody na zařízení KNELSON 

V návaznosti na experiment, při němţ bylo stanoveno optimální odstředivé zrychlení 

pro rozdruţovací proces, byly provedeny pokusy pro zjištění optimálního průtoku procesní 

vody pro dané odstředivé zrychlení. Provedeno bylo 5 pokusů s konstantním odstředivým 

zrychlením 90 g. Hmotnost vsázky byla vţdy 1 kg, rychlost podání 0,25 kg.min
-1

, měnil se 

pouze průtok procesní vody (1, 2, 3, 4, a 5 dm
3
.min

-1
).  

 

 

Graf 4 Výtěžnost Au v koncentrátu v závislosti na průtoku procesní vody 

 

 

Diskuze dosažených výsledků 

S konstantním odstředivým zrychlením se při zvyšování průtoku procesní vody sniţuje 

výnos koncentrátu, přičemţ výtěţnost i kovnatost Au stoupá aţ do průtoku vody 3 dm
3
.min

-1
. 

S dalším zvýšením průtoku vody výnos koncentrátu stále klesá, ale začíná se sniţovat i kvalita 

koncentrátu a tím i výtěţnost Au do koncentrátu. Tento jev je opět způsoben poměrem 

odstředivé síly působící na zrno a velikostí vztlakové síly vody, působící v opačném směru. 

Při malém průtoku vody je i velikost vztlakové síly malá a větší počet zrn má šanci usadit se 

v koncentračních celách u stěny kuţelu. S rostoucím průtokem se vztlaková síla zvětšuje a 

dochází k větší selekci materiálu. Jako optimální nastavení rozdruţovače Knelson se dle 

výsledků pro daný materiál jeví odstředivé zrychlení 90 g s průtokem procesní vody 

3 dm
3
.min

-1
. 

3.5.4 Kombinované schéma odstředivého rozdružování a flotace 

V rámci této části byla sledována moţnost vzájemné kombinace odstředivého 

a flotačního rozdruţování materiálu z lokality Kašperské Hory. Zkoumána byla dvě různá 

zapojení. V prvním případě probíhalo odstředivé rozdruţování a následná flotace odpadu. Ve 

druhém případě byla flotace předřazena odstředivému rozdruţování. Parametry separátoru 

KNELSON byly nastaveny na hodnoty odstředivého zrychlení 90 g, průtoku procesní vody 

3,5 dm
3
.min

-1
, a rychlost podávání vsázky 0,25 kg.min

-1
. Reţim flotačního rozdruţování 

(zahuštění 200 g.dm
-3

; sběrač AXK-amylxantogenát draselný 100 g.t
-1

; pěnič OREPREP F549 
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50 g.t
-1

, otáčky rotoru 800 min
-1

, flotační čas 5 min) byl zvolen na základě předcházejících 

prací, zaměřených na flotaci suroviny z Kašperských Hor. [4] 

 

Tabulka 1 Srovnání různých zapojení flostace a odstředivého rozdružování 

koncentrát výnos [%] výtěžnost Au [%] kovnatost Au [ppm] 

Knelson + flotace 19,04 87,75 57,2 

flotace + Knelson 21,08 87,36 36,2 

 

Diskuze dosažených výsledků 

Srovnáním výsledků odstředivého rozdruţování a flotace je zřejmé, ţe výtěţnosti Au 

do koncentrátu dosaţené při flotaci jsou podstatně vyšší.  Kvalita koncentrátu (obsah Au) je 

zase jednoznačně vyšší u koncentrátoru KNELSON. 

Při porovnání celkových výsledků obou různých zapojení jsou výtěţnosti Au do 

koncentrátu téměř shodné. Liší se však výrazně v kovnatosti produktů a také ve výnosu. 

Z dosaţených výsledků plyne jednoznačná výhodnost předřazení gravitačního způsobu 

úpravy (separátor KNELSON) před flotační uzel. Zmenšení celkového objemu materiálu 

přiváděného na flotaci a jeho kovnatosti by sníţilo náklady na flotační činidla a zkrátilo by 

také celkový flotační čas, čímţ by se zvýšil celkový výkon. Vyšší kovnatost celkového 

koncentrátu by pak sníţila další náklady spojené se získáním zlata z rudniny aţ po jeho 

vytavení.  

Zapojení rozdruţovače KNELSON aţ za flotaci se nejeví u tohoto vzorku jako 

výhodné. Z výsledků je patrné, ţe u flotace přechází zlato do odpadu v takové formě, ţe ho 

rozdruţovač KNELSON není schopen s větší účinností zachytit. 

 

3.5.5 Možnost použití hydrocyklonů pro úpravu zlatonosných rud 

Pro ověření moţnosti pouţití hydrocyklonů pro úpravu zlatonosných rud a stanovení 

distribuce zlata do jednotlivých zrnitostních tříd bylo pouţito zařízení CYCLOSIZER. Skládá 

se z pěti hydrocyklonů zapojených za sebou (obr. č. 3). Hydrocyklony jsou přesně 

kalibrované, a pokud známe hustotu jednotlivých zrn, lze pomocí korekčních koeficientů 

vypočítat zrnitostní rozmezí produktů jednotlivých hydrocyklonů. 
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 (K2)

 (K3)

 (K4)

 (K5)

ODPAD

 

Obrázek 31 Schéma prací na zařízení CYCLOSIZER 

 

 

Jednotlivá experimenty byly prováděny se vsázkou o hmotnosti 20 g. Produkty (těţké 

podíly), získané z jednotlivých hydrocyklonů byly spojeny v souhrnné koncentráty, které byly 

zváţeny a analyzovány na obsah Au. Přesný pracovní postup rozdruţování na zařízení 

CYCLOSIZER  je popsán v kapitole 5.3. 

Vsázka zrnitostí < 0,045 mm byla připravena z primární rudy. Experiment probíhal za 

následujících podmínek: průtok procesní vody byl 11,6 dm
3
.min

-1
, teplota vody 7 °C, 

promývací čas byl nastaven na hodnotu „nekonečný“ (dokud se všechny částice 

v jednotlivých hydrocyklonech dokonale neroztřídily). Dosaţené výsledky jsou znázorněny 

v tabulce č. 2.  
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Tabulka 2 Rozdružování na zařízení CYCLOSIZER, vzorek z Kašp. Hor, zrnitost < 45 µm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

Výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

dělící 
hranice pro 

Au; Si  

[µm] 

K1 0,4 0,33 0,169694 34,70 0,33 34,37 19,4;52,4 

K2 1,94 1,62 0,009754 9,67 1,61 8,06 14,5; 39,3 

K3 20,55 17,13 0,00161 16,92 17,13 -0,24 10,1; 27,4 

K4 31,7 26,42 0,000827 13,41 26,42 -13,02 6,6; 17,9 

K5 26,79 22,32 0,000554 7,59 22,33 -14,76 4,8; 13,1 

ODPAD 38,62 32,18 0,000897 17,71 32,18 -14,41 - 

VSÁZKA 120 100 0,00163 100,00 100 0,00 - 

 

 

Diskuse dosažených výsledků 

Pokud je přesně znám maximální rozměr hlušinových zrn ve vsázce a parametry 

hydrocyklonu jsou nastaveny tak, aby tato zrna z hydrocyklonu odcházela horní přepadovou 

tryskou, je moţné úspěšně oddělit zrna s vyšší hustotou a zajistit tak získání kvalitního 

koncentrátu. Jak lze vyčíst z tabulky č. 2, zrnitost vsázky byla < 0,045 mm, přičemţ dělící 

hranice prvního hydrocyklonu byla pro křemen 0,0524 mm a pro zlato 0,0194 mm. To 

znamená, ţe těţším produktem z prvního hydrocyklonu nemohla být ţádná zrna křemene ani 

jiného balastního materiálu s hustotou 2,65 g.cm
-3

 a niţší. Naopak všechna zrna s hustotou 13 

g.cm
-3

 a rozměrem > 0,0194 mm vystupovala ve formě těţkého podílu z hydrocyklonu. Tímto 

způsobem bylo dosaţeno koncentrátu s obsahem Au 1697 ppm, coţ je stonásobně vyšší obsah 

Au neţ ve vsázce. Výtěţnosti, uvedené v tabulce 34, reprezentují rovněţ distribuci zrnitosti 

přítomného zlata v primární surovině.  

Z výsledků experimentů vyplývá, ţe hydrocyklony lze s úspěchem pouţít pro 

rozdruţování rud, obsahujících volné zlato. Důleţitým předpokladem však je dostatečné 

otevření zrna a vhodné nastavení konstrukčních parametrů hydrocyklonu (s ohledem na 

distribuci zlata do jednotlivých zrnitostních tříd).   
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4. Závěr 

Práce je věnována problematice získávání zlata ze zlatonosných surovin české 

a slovenské provenience. Byla provedena mineralogická a technologická analýza čtyř různých 

surovin rozličného charakteru. Pro získávání zlata byly odzkoušeny metody rozdruţování 

v odstředivém poli a menší pozornost byla věnována rovněţ flotační úpravě suroviny 

z lokality Kašperské Hory.   

Během experimentální činnosti byl prověřen vliv konstrukčních a technologických 

parametrů odstředivého separátoru KNELSON na výsledky rozdruţování a ověřena moţnost 

jeho aplikace pro úpravu všech sledovaných materiálů.  Pro zlepšení účinnosti tohoto 

rozdruţovače a rozšíření jeho aplikačních moţností byly navrţeny a vyrobeny další 

koncentrační kuţely, které jsou svými parametry odlišné od kuţelu standardního, dodávaného 

výrobcem. Na základě dosaţených výsledků se ukázalo, ţe koncentrační kuţel se šesti 

dráţkami dosahuje při všech aplikacích nejlepších výsledků.  

Při ověřování moţností nasazení odstředivé separace byly experimentální práce 

prováděny s materiály z lokalit Kašperské Hory, Divín, Pukanec a Smolník. U převáţné 

většiny experimentů (s výjimkou materiálu z lokality Smolník) byly připraveny 

Au koncentráty, vhodné svými obsahy Au pro návazné technologické procesy flotační nebo 

chemické úpravy.    

 U vzorku z Kašperských Hor se podařilo optimalizováním zrnitosti a nastavitelných 

atributů rozdruţovacího zařízení KNELSON KC-MD3 dosáhnout výtěţnosti Au 

do koncentrátu 82,59 % s kovnatostí Au 537 ppm. Tyto vysoké hodnoty dovolují uvaţovat 

o zavedení takového způsobu úpravy do praxe.  

Experimenty na zařízení CYCLOSIZER, které simulovalo práci hydrocyklonů, 

ukázaly, ţe hydrocyklony lze pouţít pro úpravu zlatonosných rud. Dosaţené výsledky 

naznačují, ţe hydrocyklon by bylo moţné pouţít pro získání kvalitního koncentrátu jako 

předstupeň dalších kroků úpravy. 

Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil můţe být při optimálním 

nastavení všech parametrů ovlivňující rozdruţovací proces velmi účinným a přitom 

environmentálně velmi šetrným způsobem úpravy. Je potřebné znát podrobné mineralogické 

sloţení upravované rudy, zejména formu výskytu zlata ve vzorku. Na základě těchto znalostí 

je pak moţné optimalizovat jednotlivé nastavitelné atributy rozdruţovacího procesu. 

U rozdruţovače KNELSON je to hlavně zrnitost a rychlost dávkování vsázky, velikost 

odstředivého zrychlení a průtok procesní vody. V případě hydrocyklonu je nutno 

optimalizovat zejména zrnitost vsázky, zahuštění rmutu, provozní tlak a konstrukční prvky 

hydrocyklonu.  

 

Předkládaná práce představuje a navrhuje jednu z ekologicky přijatelných alternativ 

pro zpracování zlatonosných surovin (konkrétně suroviny z loţiska Kašperské Hory) na území 

České republiky i Slovenska. Ověřovaná technologie zpracování zlatonosných rud můţe 

slouţit, v případné kombinaci s úpravou flotační, jako náhrada dnes tolik kritizovaného 

kyanidového vyluhování zlata, které je na území ČR legislativně zakázáno. K jejímu 

uplatnění je však potřebná změna přístupu politické reprezentace a jednotlivých samospráv 

k problematice těţby a zpracování zlata a těţby nerostných surovin vůbec. 
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